
 1سواالت کنکور سراسری درس 

ی عظمت و جایگاه واالی خود در آفرینش، در برابر حوادث جهان دچار حیرت و سر در گمی انسان با همه-1

شود که ارسطو در این باره گفته شود و برای زدودن آن حیرت، متوسل به ............از طریق..........میمی

 (98 است.........................)سراسری

 شوداعجاب و حیرت عامل توجه به فلسفه می -فلسفه -فهم حقایق امور-1

 شوداعجاب و حیرت عامل توجه به فلسفه می -فلسفه-بر طرف کردن مجهوالت-2

 شناخت علل اربعه پاسخ گوی نیاز فکری انسان است -علوم مختلف -فهم حقایق امور-3

 لل اربعه پاسخ گوی نیاز فکری انسان استع شناخت –علوم  مختلف  -بر طرف کردن مجهوالت-4

 (89که او را........بخوانند، قطعاً معلول...........بود.)سراسری دل خوش نبودن سقراط به این-2

 تواضع و فروتنی-سوفیست-2تواضع و فروتنی           -فیلوسوفوس-1

 ا مغالطه کارانهم ردیف نشدن ب-فیلوسوفوس-4همردیف نشدن با مغالطه کاران    -سوفیست-3

عهدهدار تحقیق در مبانی و اصول و تکیه گته های علوم و ایجاد شالوده های مطمئن ...........است تا گرد -3

 (89ابهام از رخسار پدیده ها زدوده شود و راه تبیین هر پدیده همان.........است.)سراسری 

 علمی –فلسفه  -2عقالنی                -فلسفه-1

 عقالنی -تجربه و آزمایش -4علمی      -مایشتجربه و آز-3

شود، تالش فیزیکدانان برای دستیابی به ی رادیو اکتیو منتشر کرده و به مرور تجزیه میفلز رادیم اشعه-4

این قانون، کاربرد مفاهیم  فلز و رادیو اکتیو و بیان این عبارت در قالب یک قانون فیزیکی )به ترتیب( نشان 

 (81باشد.)سراسری ..........میی اصول....دهنده

 یکنواخت عمل کردن طبیعت -علیت -واقعیت داشتن جهان-1

 درستی روش تجربه و آزمایش -علیت -واقعیت داشتن جهان-2

 واقعیت داشتن جهان -علیت -اعتماد دانشمندان به روش تجربی-3

 یکنواختی طبیعت -واقعیت داشتن جهان -اعتماد دانشمندان به روش تجربی-4



 (82دهد که : ) سراسری استفاده از روش تجربی در علوم تجربی نشان می-5

 دانشمندان توجه دارند که این روشی مطمئن برای درک واقعیت است-1

 توان پدیده های طبیعی را به نحو درست درک کردفقط با این روش می-2

 است از نظر دانشمندان، روش تجربی در کشف واقعیات موفق و قابل استفاده-3

 دانشمندان در پی کشف پدیده های هستند که باید آن ها را واقعی دانست-4

 (83نظر سوفیست ها این بود که................)سراسری -6

 انسان همواره در ادراکات خود دچار خطاست-1

 انسان قادر به تشخیص درستی یا نادرستی ادراکاتش نیست-2

 کنیمها را درک میآن شویم کهما فقط از واقعیاتی آگاه می-3

 واقعیت تابع درک انسان است نه انسان تابع واقعیت-4

 (86در علوم است؟)کنکور «قانون»کدام مورد بیانگر واژه -7

 نوعی رابطه که کلیت و ضرورت داشته باشد-1

 آن که بشر درآن دخالتی نداشته باشد-2

 رابطه ای که میان دو چیز وضع شده است-3

 باید انجام شودآن چه ضرورتاً -4

 یکگزینه  -7گزینه چهار -6گزینه سه  -5گزینه چهار  -4گزینه یک  -3گزینه دو  -2گزینه یک  -1

 

 

 

 

 



 

 

 2سواالت کنکور سراسری درس 

اط ، به ترتیب، بیانگر ارتب«اختصاص والیت به خداوند»و تبیین عقالنی «خوبی و بدی»تبیین عقالنی -1

 (97باشد.)سراسری ..........میفلسفه با..................و.........

 سیاست -اخالق-2اخالق                      -سیاست-1

 جامعه شناسی -سیاست-3جامعه شناسی                -اخالق-3

، به «فلسفه و جامعه شناسی»و«فلسفه و علم اخالق»و«فلسفه و علم سیاست»عامل برقراری پیوند بین -2

 (98ترتیب کدام است؟)سراسری 

 ماهیت و حقیقت انسان و جامعه -نسبیت و مطلقیت-ماهیت و حقیقت انسان و جامعه-1

 ماهیت و حقیقت انسان و جامعه -نسبیت و مطلقیت -اصالت فرد و اصالت جامعه-2

 اصالت فرد و اصالت جامعه-ماهیت و حقیقت انسان و جامعه -شناخت ماهیت خوب و بد-3

 اصالت فرد و جامعه -ت ماهیت خوب و بدشناخ -ماهیت و حقیقت انسان و جامعه-4

 (83بحث شناخت در فلسفه...)سراسری -3

 شودبه عنوان یکی از افعال روانی انسان بررسی می-1

 بدون ارتباط آن با روان شناسی غیر قابل بررسی است-2

 گویداز ماهیت ذهن و چگونگی شناخت در عالم سخن می-3

 آیدبه میان می سخن از عالم خارج و شناخت پدیده ها -4

 (84ی علم اخالق چیست؟)سراسری کوشش اصلی فلسفه-4

 تعریف و تبیین مفاهیم اخالقی -2تعیین باید و نباید های اخالقی     -1

 یافتن مبانی عقالنی علم اخالق-4پاسخ عقالنی به سؤاالت علم اخالق    -3



 (85کند؟)سراسری ن اصالت جامعه جدا میاعتقاد به کدام مطلب، معتقدان به اصالت فرد را از طرفدارا -5

 وجود جامعه وابسته به وجود افرادنیست-1

 جامعه همان مجموع افراد جامعه است -2

 جامعه تجمع مردمی با هدف های مشترک است-3

 حیثت اجتماعی وابسته به وجود جامعه است -4

 (86کدام مورد در اصل یک سوال فلسفی است؟)کنکور -6

 تواند خود خواهی را با دیگر خواهی جمع کندچگونه انسان می-1

 آزادی تابع فرهنگ است یا فرهنگ تابع آزادی-2

 آیا انسان ها در ابتدا نژاد واحدی داشته اند -3

 داند؟کدام مکتب انسان را تابع اقتصاد می-4

  2گزینه  -6گزینه شش  -5گزینه چهار  -4گزینه سه  -3گزینه چهار  -2گزینه دو  -1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3کنکور درس سؤاالت 

گاه که سخن از حقیقت ذهن انسان و قواعد آن در ی چیست و آنشناخت احکام مطلق وجود، به عهده-1

 (96آید، چه رابطه ای حاکم شده است؟)سراسری شناخت عالم خارج به میان می

 فلسفه و روان شناسی -مابعد الطبیعه-2فلسفه و علوم انسانی       -مابعد الطبیعه-1

 فلسفه و روان شناسی-فلسفه و علوم انسانی-4فلسفه و علوم انسانی    -و روان شناسیفلسفه -3

ی اولی .........است و کوشش وجه ممیز موجودات از یکدیگر..............است و مهم ترین مصداق مبانی فلسفه-2

 (97مبتنی بر شناخت علت باطنی پدیده ها ............نام دارد.)سراسری 

 معرفت -وجود –ماهیت -2معرفت                -هیتما -وجود-1

 فلسفه -وجود -ماهیت-4فلسفه                   -ماهیت -وجود-3

-گاه که سراسر هستی عرصه مطالعه و تحقیق انسان قرار گیرد.............تحقق پیدا کرده و دامن گستردهآن-3

 (97د.)سراسری خارج از کشور باشی موجودات میی ..............است که فراگیر همه

 ماهیت – عقالنی تبیین-2                   وجود –تبیین عقالنی -1

 ماهیت -هستی شناسی-4وجود                     -هستی شناسی-3

ی.................است که مترادف آن..............است و اجتهاد و تالش برای به عهده«مطلق وجود»شناخت احکام -4

 (89و علت اصلی و حقیقی و باطنی هر پدیده، همان............است.)سراسری  اختن ریشه و پایهشن

 فلسفه -اصالت وجود-مابعد الطبیعه-2فلسفه           -هستی شناسی-مابعد الطبیعه-1

 عرفان وشهود -اصالت وجود -ماوراء الطبیعه-4عرفان وشهود    -هستی شناسی-ماوراءالطبیعه-3

 گزینه یک -4گزینه سه -3گزینه چهار -2دو گزینه -1

 بوسعید«موفق و سربلند باشید»                                                                  

 


